
 

Дел.бр. 738/5 

Датум: 18.02.2019. 

Страна 1 од 2       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 ,14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности - услуга –Умрежавање објеката и приступ интернету, редни број ЈН: У 19-

03 

 

Дана 14.02.2019. године наручилац је примио питања за предметну јавну набавку у 

којима се наводи следеће:  

 

ПИТАЊА: 

 

Поштовани, 

 

У вези са припремом понуде за јавну набавку УСЛУГА ИНТЕРНЕТ, ЈН бр. У 19-03, за 

потребе наручиоца Предшколска установа „11. април“, молимо вас за појашњења и 

одговоре на питања: 

 

1. Молимо Наручиоца за потврду да понуђачи цене у својим понудама исказују 

искључиво на две децимале, с обзиром да  Закон о Народној банци Србије чланом 53. став 

1 изричито наводи да „Новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 

пара".  

2. Да ли је на свим локацијама прихватљиво нудити сервис и преко оптичког приступа 

или xDSL  технологије?  

3. Молимо за појашњење шта за наручиоца представља мониторинг локалне мреже? 

4. Колико ТВ прикључака је, по објекту, потребно обезбедити?  

5. Да ли постоји слободан РЈ45 прикључак поред ТВ уређаја? 

6. У члану 6. модела уговора на страни 27 конкурсне документације наводите следеће: 

„Давалац услуге се обавезује да подржава коришћење VPN-а  на свим локација на којима се 

пружа дата услуга.“ Сугеришемо наручиоцу да дефинише услугу VPN-а кроз техничку 

спецификацију са свим техничким деталјима- брзине по локацији поред брзине интернета. 

7. У члану 5. модела уговора наводите: „Давалац услуге се обавезује да изврши 

техничку припрему и обезбеди услове за приклјучење уређаја у јединствену рачунарску 

мрежу Предшколске установе „11 април“, Нови Београд на свим локацијама наведеним у 

оквиру техничке/спецификације понуде-образац 2а дате у конкурсној документацији, и то 

у року од 2 дана од потписивања уговора за локације наведене у табелама у оквиру 

техничке/ спецификације понуде, и 7 дана од дана пријема захтева за увођење нове 

локације.“ Ми као један од заинтересованих Понуђача сматрамо да је рок веома кратак за 

реализацију ваших захтева а и на тај начин се фаворизује тренутни пружалац сервиса. 

Сугеришемо Наручиоцу да у складу са чланом 10. ЗЈН Начело обезбеђивања конкуренције 

у коме је јасно наведено да наручилац не може да ограничи конкуренцију нити да 



онемогућава било ког понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданом употребом 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума и сходно члану 12.ЗЈН 

начело једнакости понуђача наручилац је дужан да у свим фазама поступка ЈН обезбеди 

једнак положај свим понуђачима, продужи рок реализације услуге и омогући свим 

потенцијалним понуђачима да равноправно учествују у поступку. 

8. Која је процењена вредност јавне набавке? 

 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

1. Законом НБС („Службени гласник РС“, бр. 72/2003) и његових измена и допуна 

објављених у „Службеном гласнику РС“, бр.55/2004, 85/2005 –др.закон, 44/2010, 

76/2012,106/2012,14/2015,40/2015 –одлука УСи 44/2018.)) регулисано је 

следеће:,,Издавање новчаница и кованог новца и управљање токовима 

готовинеЧлан 53. Новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 

100 пара. Народна банка Србије има искључиво право издавања новчаница и 

кованог новца у Републици Србији.“ Сагласно наведеном члану, понуде понуђача 

морају гласити на износ од највише 2 децимале будући да наш монетарни систем 

познаје цифру од 0,01 динар а свака понуда супротно наведеном члану не сме бити 

узета у обзир пошто је незаконита. У супротном, дозволила би се „трка у 

децималама“ међу понуђачима која би у неком следећем случају омогућила да неко 

понуди 0,0000000000000000000000001 динар, што представља  непостојећи број. 

 

2. Да 

3. Брише се „ Мониторинг локалне мреже“ из Конкурсне документације. 

4. Није потребно обезбедити ниједан ТВ прикључак 

5. Не постоји слободан РЈ45 прикључак поред ТВ уређаја 

6. Остајемо при наведеном захтеву у Конкурсној документацији 

7. Остајемо при наведеном захтеву у Конкурсној документацији 

8. Процењену вредност набавке можете пронаћи у Плану јавних набавки за 

2019.годину  на сајту Предшколске установе „11.април“. 

 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 


